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 ییاروپا  يحقوق بشر و معاهده  ی جهان  يهیورشو، اعالم  يگوناگون، از جمله معاهده يهامتن را براساس عهدنامه  نیا
 مان ندهی قدم سعادت آت. معیگذار به دموکراس  يدر دوره   يهمکار   يبرا  يشنهادیام به عنوان اصول پکرده   نیحقوق بشر تدو

و   شوند یمدت معلوم و محدود انتخاب م  يبرا  ر،یبه موجب اصول ز  که  يافراد  ياصول است. همه  نیا  تیرعا  يدر گرو
 بندیاصول پا  نیوضع شده در چهارچوب ا  نیاصول و قوان نیمادام که به ا  رند،یگیکشور را بر عهده م  ياداره  تیمسؤول

اصول موافق نباشم و به    نیمردم برخوردار باشند، هرچند ممکن است با نظراتشان در خارج از ا  تیاز حما توانندیباشند، م
 .کنمیم  تی نظرم، از او حما  رییکند، من هم ، با حفظ حق نقد و تغ  تیحما  هیانیب  نی. هرکس از ازمینقدشان برخ

 1401مهر    25،  آرش حجازي

 ما، 

حقوق کودك سازمان  ي  معاهده  ،ي جهانی حقوق بشراعالمیه  ،منشور سازمان مللدر    هف و اصول مطرحاهدابه    پایبندیم
 ؛ المللابزارهاي حقوق بین و    ملل

  ؛ساالرانههاي مردمارزش  تیشمولجهانصلح، توسعه، حقوق بشر و دموکراسی، و  برهمبستگی  به    باورمندیم

  ؛، و آزادي و عدالت دو بال سعادت ملت استقدرت حکومت  ادیمردم بن  ياراده  که  معتقدیم

 صول و کردارهاي دموکراتیک زیر: ااحترام به  به    تعهدیمم

از   ندگانشان ی نما  نشیگز  يشهروندان برا  فیاز راه اعمال حقوق و وظاحق   نیا  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. .۱
أحزاب و افراد    يرو  . انتخابات بهشودیهمه اعمال م  يبرابر برا  يراه انتخابات منظم، آزاد و منصفانه با حق را

 ي قانون اساسیدر محدوده  انتخاب کردن  ایرا از انتخاب شدن    یکس  ردحق ندا یمرجع  چیگوناگون باز است و ه
مستقل بر آن نظارت دارند و از تقلب و    یمراجع انتخابات  .شودیبرگزار م  یمخف  يبازدارد. انتخابات با راآینده  

 ؛ ارعاب پاك است
ي طور مستقیم یا با انتخاب آزادانههاي اجتماعی، بهحق دسترسی همگان به خدمات عمومی و مشارکت در فعالیت .۲

 ؛ نمایندگانشان
، ، با هر گرایش جنسیییتسجن  و  قومی  یا  ي همگان از حفاظت قانون، بدون تبعیض نژاديحق برخورداري عادالنه .۳

جنسیت، قومیت،  کس به دلیل نژاد،  هیچ(  زبانی، مذهبی، سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، میزان دارایی یا زادگاه.
 )؛زبان، خاستگاه یا زادگاه، حقی بیشتر یا کمتر از دیگري ندارد  گرایش جنسی، عقیده، دین،

مالکیت یا    نوع رسانه ،اي، فارغ از گرایشو اطالعات در هر رسانه، از جمله در تبادل نظرات  بیانآزادي عقیده و   .٤
 ؛آن

 ؛ زندگی، وجدان و معیار اندیشه  روشحق انتخاب دین،   .٥
 ؛ وپرورشحق دسترسی برابر به آموزش  .٦
ها و  ي اطالعات، اخبار و نظرات، در چهارچوب روش ها براي تهیه، گزارش و انتشار آزادانهرسانهحق مطبوعات و   .۷

 ؛ صول جهانیا
ي غیرقانونی  حفظ حریم خصوصی همگان در زندگی خانوادگی، خانه، مکاتبات (الکترونیکی یا غیره)، بدون مداخله .۸

 ؛خودکامانهو  
ها، با ضمانت حقوقی  حزب، نهاد مدنی، اتحادیه یا سایر سازمان  آمیز و انجمن، از جمله تأسیسحق تجمع مسالمت .۹

 ؛براي فعالیت آزادانه و برخورداري برابر از قانون
قانون و آزادي کامل این از محافظت  برابر  به برخورداري  هاي محروم  هاي اقلیت یا گروهگروهاعضاي  حق   .۱۰

 ؛خود  هاي دینی و زبانها براي برخورداري از فرهنگ، فعالیتگروه 

https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://iran.un.org/sites/default/files/2019-11/UniversalDeclarationHR_0.pdf
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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  ؛رحمانهحق عدم بازداشت یا حبس خودکامه و غیرقانونی، آزادي از شکنجه یا سایر برخوردها یا مجازات بی .۱۱
گناهی تا زمان  ي قانونی، از جمله فرض بر بیغیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق برخورداري همگان از رویه 

 ؛ محکومیت در دادگاه قانونی
  تیدر دسترس همگان، که استقاللش مورد حما  یطرفیتوانا، مستقل و ب  ياز نظام دادگستر  يحق برخوردار ح .۱۲

 قانون است؛

 ؛ي قانونشان در محدودهو تکمیل دوران زمامداري   حق منتخبان مردم براي تشکیل دولت .۱۳
اي انتخابات و محترم دانستن برگزاري دورهبه  رج از قانون اساسی،  منتخب بر پرهیز از اقدامات خا  حاکمیتالتزام   .۱٤

 ؛ رسدهنگامی که دوران قانونی مسؤولیتش به پایان مینتایج این انتخابات، و تسلیم قدرت  
 ؛مبارزه با فسادو تأمین ابزارهاي الزم براي    مؤسسات دولتی  پذیري و شفافیتتمشارک  یی،پاسخگو .۱٥
 ؛ در برابر مردمیی  پاسخگوو    یتشفافبه عدالت،  ي مقننه  قوهالتزام   .۱٦
ي  در اعالمیهمندرج  __   ، سیاسی و اجتماعیفرهنگی، اقتصاديمدنی،    __   تمام حقوق انسانیترویج و حفاظت   .۱۷

 ؛ ابزارهاي حقوق بشري  سایر  و  جهانی حقوق بشر  
 ؛مسلحي  هانظارت دموکراتیک بر نیروبرقراري و حفاظت از   .۱۸
و محافظت زنان از خشونت و تهدید از سوي  (  ، شریک زندگیروش زندگی  ، حق انتخاب پوشش و نظر، هویت .۱۹

پاسداري از حقوق برابر و عدم  و    ها به انتخاب سبک پوششاجبار آنبراي  هاي مذهبی  گروهخانواده، جامعه یا  
 ؛)تبعیض در برابر زنان

 . خشونت  و  دلیل، رنج بیرحمانهحق حیوانات براي در امان بودن از استثمار بی .۲۰

 يهاو  عرف  ندهایها، فراسازمان  ،ي. با همکارمیکنیاعالم م  یدموکراس  تیو تقو  جیترو  يبرا  يهمکار  يعزم خود را برا
  تیو رعا  يو بر وفادار  می کنی م  تیحما  کیمشترك دموکرات  يارهایها و معارزش  ن یاز ا  م،یبخشیرا استحکام م  کیدموکرات

و   یاسیس  يهاشیفارغ از تفاوت گرا  م،یکنیم  تی اهداف، از هم حما  نیا  هب  دنی. در رسمیاصول توافق دار نیا  یعمل
  میدهیم  جی. گفتگو و مباحثه را ترومینهیقدر م  هاه یرو  ن یبهتر  افتنیو    یدموکراس  ي. تبادل تجربه را در برقرارمانی دتیعق

. در دوران گذار به  میکنیم  برقرار  یرواج دموکراس  ندیدر فرا  مانیبه گفتگوها  دنیو ژرفا بخش  ادامه  يبرا  یو مجامع
 يبرا  میکنیم  ينظراتمان. همکار  انیو نه اختالفات م  مینه یمشترکمان م  يهاتمرکز خود را بر اصول و ارزش   ،یدموکراس

اد مخدر، فساد، قاچاق انسان، مو  افته،یسازمان  تیجنا  سم،یمنتخب مردم و ترور  يهادولت  يبرانداز  يبرا  يدیدفع هر تهد
 .میدهیانجام م  ی المللنیب  نیهمگان و قوان  یدفاع را در چهارچوب احترام به حقوق انسان  نی. اییشوپول  واسلحه  

است.    کیدموکرات يهانظام ادی که بن  میکنیو سازش م  يروادار  يهابه ارزش  يرا موظف به وفادار  یاسیرهبران س
  یقوم  يهاحفظ شود. خشونت و نفرت   یاجتماع  يوندهای جامعه، ثبات و پ  یچندفرهنگ  تیتا هو   مینهیرا ارزش م  ییتکثرگرا
و    یصنف  ،يکارگر  ،یردولتیغ  یمدن  يرا برقرار و از نهادها  یمدن  يمعه. جامیکنیرا طرد م  ییگراو هرگونه افراط   یو مذهب
 .میکنیم  تیحما  کشانیحقوق دموکرات  ي ریکارگمستقل در به  يهارسانه

از اصول    ،یضیتبع  چیبدون ه  ت،یاقل  يهامردان و زنان و گروه  يکشور برا  یاسیو س  ياقتصاد اتیمشارکت آگاهانه در ح
 .میبندیدر جامعه پا  یآگاه  يو ارتقا  یانسان يوندهایپ  جیاست. ما به ترو  داریو پا  ایپو  یدموکراس  يبرقرار

  يهمکار  کیدموکرات يجامعه  نیدر استقرار ا  یها و جوامع مدنمرتبط، و دولت  یالمللنی و ب  یمرتبط داخل  يهابا سازمان
در   يدیکل  یعامل  کیدموکرات  ندیکه فرا  می. باور دارمینهیقدر م  یزندگ  طیشهروندان را در بهبود شرا  گاه یجا  تی. اهممیکنیم

 .میبریفقر به کار م  یکن شهیتالش خود را در ر  ماماست و ت  يبه رشد اقتصاد  یابیدست

خارج    ،يگرید  يفرد  يحقوق را برا  ن یا  تواندینم  ،یردولتی و غ  یدولت  يچه خانواده، چه نهادها  ،یو حقوق  یقیشخص حق  چیه
 .از قانون، محدود کند

 


